Informatie groep 1/2 van OBS de Tarthorst
De schooltijden zijn als volgt:
Maandag: 8.30 -12.00 uur en 13.15- 15.15 uur
Dinsdag: 8.30 -12.00 uur en 13.15- 15.15 uur
Woensdag: 8.30 -12.30 uur
Donderdag: 8.30 -12.00 uur en 13.15- 15.15 uur
Vrijdag: 8.30 -12.30 uur
Op alle dagen mag u vanaf 8.15 uur binnenkomen.
Op maandagochtend beginnen we in de kring.
Op dinsdag- en donderdagochtend starten we de dag met een korte inloop (zonder
ouders). De leerlingen spelen even zelfstandig zodat de leerkracht een kleine groep apart
kan begeleiden.
Op woensdag- en vrijdagochtend is er een spelinloop, waarbij ouders welkom zijn om tot 8.45
uur mee te spelen met hun kind.
Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag mogen de leerlingen vanaf 13.00 uur
wachten op het plein. Om 13.10 uur haalt de leerkracht de leerlingen op en lopen zij samen
naar binnen.
Wij verwachten van u dat om 8.30 uur en 13.15 uur alle kinderen in de klas aanwezig zijn,
zodat we op tijd met de les kunnen starten.
Handig om te weten:
Bij elk thema ontvangt u van ons een informatiebrief met tips over het thema . Het is fijn als u
actief meehelpt met het zoeken van materialen en het bespreken van het onderwerp
In de loop van de ochtend eten en drinken we wat in de klas. Geef uw kind een gezond
tussendoortje mee.
In het speellokaal krijgen de kinderen op vrijdag gymles. Hiervoor heeft uw kind het volgende
nodig:
- Zachte, soepele gymschoenen. Met elastiek of klittenband (geen veters!).
- Een T-shirt, een broekje of een gympakje.
Op school krijgt uw kind een gymtas voorzien van naam. Deze tas krijgt een plek aan de
kapstok en blijft op school.
Kinderen mogen vanaf hun vijfde verjaardag trakteren op school. Wij verwachten dat u een
gezonde traktatie meegeeft, voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.
Wilt u meer weten over wat we doen in groep 1/2? Neem gerust een kijkje op onze website.
www.obsdetarthorst.nl
Tevens kunt u hier foto’s van de groep bekijken en actuele informatie lezen.

